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Pro většinu z nás věřících jsou Velikonoce největším křesťanským svátkem, neboť oslavují tajemství zmrtvýchvstání Krista Spasitele
a dávají nám naději a víru v život věčný. Velikonoce jsou však - na rozdíl od Vánoc, i svátkem jara a intenzivnějšího vzájemného setkávání
lidí, kteří po celý zbytek roku mají k sobě jaksi dál.
Řečkovice, ta větší součást naší městské části, jsou pro moji bývalou i současnou rodinu domovem již mnoho desítek let. Žiji v ulici, kde
si, co pamatuji, sousedé tak říkajíc viděli do talíře. Vždycky se však respektovali, slušně se zdravili a mnozí si i přes věkovou blízkost a přímé
sousedství po celý život vykali. Ta vzájemná úcta a respekt se pak automaticky dědila z generace na generaci.
Bylo by však pošetilé si namlouvat, že tyto vztahy byly zcela ideální. I v naší ulici žily rodiny, které se nedokázaly s ostatními sžít. Byla jich
však úplná menšina a ony se dokázaly díky své „originalitě“ z těchto vztahů samy vyčlenit. Jen tak si vzpomínám, že ještě v padesátých
letech měl fasádu domku naproti u vchodu pan Měřínský vyzdobenou barevně vyvedenou tabulkou s postavou kominíka v černém
oděvu s bílou čepičkou, žebříkem přes rameno a nápisem Josef Měřínský - kominík. V prvním patře téhož domu v nájmu žijící rodina
zakomplexovaného stachanovce Lišky se s touto skutečností nedokázala vyrovnat, takže se záhy vedle kominické tabulky objevila tabule
mnohem větší, na které stálo Josef Liška - úderník. Naštěstí byla tato rodina v ulici jediná a brzy se odstěhovala. Ti ostatní pak žili ve
vztazích, které si dnes jen málokdo dokáže představit. Domy měly i do ulice kliky, dveře se zamykaly jen výjimečně, dokonce některé byly
na ulici pootevřeny i přes noc - a nikdy se nikomu nic neztratilo. Ta tehdejší důvěra byla nádherná. Nepsaným pravidlem pak bylo, že
nejstarší fyzicky i duševně zdatná osoba plnila pro ulici roli strážce klíčů - tam si téměř všichni ostatní ukládali rezervní klíče od domu,
kdyby bylo někdy potřeba. Funkce klíčníka se měnila, jak ti nejstarší odcházeli na věčnost, vzájemná důvěra však přetrvávala.
No a pravidelným obdobím, kdy jsme se navzájem navštěvovali, byly právě Velikonoce. Mrskut, neboli chození na pomlázku, tehdy
nebylo jen výsadou kluků, ale všech osob mužského pohlaví. A výplata žilami se naopak týkala všech osob ženského pohlaví bez ohledu
na věk. Byla to nepsaná společenská povinnost, která byla v některých rodinách udržována tradicí i tuhou disciplínou. Zvláště puberťáci
se s tím po určitou dobu nedokázali vyrovnat. Nedovedu si dnes dobře představit, že by běžně chodili vedle kluků ze základky na mrskut
také jejich otcové a dědečci. V naší ulici tomu tak bylo a omluvou pro velikonoční absenci byla jen vážná nemoc, cesta mimo Brno nebo
nezvládnutelná společenská únava. Vynechat z mrskutu některé sousedky znamenalo koledovat si o vendetu.
Znali jsme se dobře navzájem a v ono pondělí se srdečné sousedské vztahy ještě posilovaly. Je pochopitelné, že v ten den si i zapřísáhlí
abstinenti dopřáli nějakou tu skleničku. U ní jsme pravidelně v dobrém duchu probrali uplynulý rok, vyřešili případné problémy, které
nastaly a v míru a v povznesené náladě se přesunuli o číslo dál. Nepamatuji si, že by kdy toto často bujaré putování od domu k domu
přerostlo v konflikt nebo nedej Bůh násilí. Všechno jsme řešili v legraci a s nadhledem. Velikonoční pondělí se tedy stalo obrazně jakýmsi
Dnem díkůvzdání a smíření.
Od těch dob, kdy moji rodiče se mnou udržovali tyto půvabné zvyky, uplynulo již mnoho desítek let. Mí rodiče již nežijí, můj nejlepší
kamarád z dětství Čenda, se kterým jsem vždycky absolvoval pondělní anabázi podle předem pečlivě sestaveného pořadníku, se stal
váženým primářem jedné brněnské kliniky a odstěhoval se. Stejně tak několik dalších - mnozí z těch, kteří byli pravidelnými velikonočními
návštěvníky u nás doma již nejsou mezi námi. Na jejich místa však většinou přišli jejich potomci nebo se do uprázdněných domů
nastěhovali noví majitelé. Tradice velikonočních návštěv však zůstává a já jsem velmi rád, že i ti noví obyvatelé naší ulice přijali za svou
myšlenku, že cesta k navázání a udržování dobrých
sousedských vztahů vede právě tudy.
Velikonoce jsou pro mne, a možná že i pro řadu
dalších i chvilkovým návratem do dětství. Věřím,
že v ten den se všichni tak trochu vracíme zpět
a já, který mám již šedesátku za sebou jsem rád,
když mi ti starší tykají, jak tomu bylo třeba před
půl stoletím. A já jim pochopitelně vykám, protože
respektuji jejich věk jako tehdy před léty. Neboť
tak to má mezi dobrými sousedy být.
Kdysi básník K. J. Erben ve svém Pokladu napsal,
že... na Veliký pátek o pašijí hlase, jednou do roka
hora otvírá se... Pro mě se Velký pátek ve
společenském slova smyslu posunul o pár dní dál,
na velikonoční pondělí. A neotvírá se mi hora, nýbrž
malá branka zpátky do dětství. Protože v ten den
se dějí i zázraky a lidé mají k sobě blíž.
Nechť i to letošní velikonoční pondělí je
pokračováním hřejivé staré tradice a ať se ty pěkné
vztahy z naší, ale možná i z té vaší ulice, přenesou
i tam, kde ještě lidé k sobě nenašli potřebnou cestu.
Vždyť Velikonoce jsou svátky kluků a děvčat všech
věkových kategorií.
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IV.. zasedání ZMČ se kkonalo
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tvo:
- schválilo potřebná rozpočtová opatření,
- schválilo výsledek inventarizace majetku, závazků, pohledávek
a peněžních účtů naší městské části za rok 2006,
- schválilo darovací smlouvu se společností MiTTaG spol. s r. o.
pozemní a průmyslové stavitelství, Chaloupkova 3, 612 00 Brno,
na darování parkovacích ploch při polyfunkčním domu Cihelna,
- projednalo majetkové body - prodeje a směny nemovitostí,
- projednalo zprávy předložené jednotlivými výbory.
7. schůz
onala 114.
4. 3. Rada:
schůzee RMČ se kkonala
- schválila potřebné rozpočtové opatření,
- schválila s účinností od 1. 4. 2007 zvýšení plateb za kopírovací
služby, aby tyto částky odpovídaly poplatkům v kopírovacích
centrech:
formát A4 jednostranně
2 Kč
formát A4 oboustranně
4 Kč
formát A3 jednostranně
3,50 Kč
formát A3 oboustranně
7 Kč
- schválila dodatek k mandátní smlouvě o obstarávání správy bytů,
na jehož základě se do správy společnosti Ager, spol. s r. o.,
Kotlářská 51a, Brno, svěřují nové byty v nástavbě na domě Žitná
11,
- schválila užití nebytového prostoru v domě Horácké nám. 9 jako
dočasné přístřeší (nejdéle na čtrnáct dnů) pro osoby, jejichž nájemní
vztah k obecnímu bytu byl ukončen výpovědí pronajímatele,
- projednala další bytové záležitosti, zejména obsazení nových bytů
v nástavbě na domě Žitná 11,
- schválila podání žádosti o zpracování technicko-ekonomického
zadání na nezbytné opravy budovy radnice (zejména střechy
a kanalizace),
- schválila s účinností od 1. 6. 2007 zvýšení nájemného z pozemků,
které je regulováno cenovým výměrem Ministerstva financí ČR
(ceny jsou uvedeny v roční sazbě za 1 m2):
nájemné z pozemků zastavěných garážemi jiného vlastníka: 45 Kč
(možné maximum 45 Kč),
nájemné z pozemků mimo rekreační oblasti a zahrádkářské osady,
nesloužící k podnikání (plochy zastavěné rodinnými domy a chatami,
předzahrádky, zahrádky, dvorky, chodníky): 20 Kč (možné maximum
45 Kč),
nájemné z pozemků v zahrádkářských osadách (možné maximum 11 Kč):
Úlehle
5 Kč,
Cihelna
6 Kč,
Na Špici´
6 Kč,
U vodojemu 9 Kč,
Podhájí
9 Kč,
- projednala majetkové záležitosti - pronájmy nemovitostí,
- projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.
L. FF..
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službu poskytuje stavební úřad za správní poplatek 50,- Kč za
každou stranu výpisu.
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Ve dnech 23. května a 21. listopadu tohoto roku proběhne mobilní
sběr v uvedených časech na následujících zastávkách:
14.35 - 14.50
15.00 - 15.15
15.25 - 15.40
15.50 - 16.05
16.15 - 16.30
16.40 - 16.55
17.05 - 17.20
17.30 - 17.45

Boženy Antonínové (u bývalé samoobsluhy)
Brigádnická (u ústí ulice Úhledné)
Kárníkova (u kontejnerů při pěšině ke hřbitovu)
Palackého nám. (u prodejny textilu ve směru do
Králova Pole)
Terezy Novákové (konečná tramvaje č. 1, u stánku
„Výroba klíčů“)
křižovatka ulic Renčovy a Vitáskovy
Žilkova (parkoviště u velkoskladu MANEO)
Žitná (parkoviště za Trendem)

Sbír
ají se následu
jící odpady
Sbírají
následující
odpady::
Barvy, laky, tmely, mořidla, lepidla a obaly s jejich zbytky, ztvrdlé
štětce - vývojky, ustalovače, barviva, bělidla - oleje a maziva akumulátorové baterie a suché články - ředidla, rozpouštědla, kyseliny,
louhy - obaly se zbytky nebezpečných látek - léky - zářivky a úsporné
žárovky - postřiky - tužidla - teploměry - kosmetika (odlakovače,
přelivy, laky atd) - tonery - brzdové destičky a spojkové kotouče obaly od sprejů.
Mimo uvedené termíny je možné uvedené odpady odložit ve
sběrném středisku odpadů pod estakádou v ulici Hapalově.
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PROBUZENÍ
1. března letošního roku se v prostorách radnice konala již
avizovaná beseda o státním hradu Veveří. Besedu připravil Výbor
pro národnostní menšiny ve spolupráci s Komisí kultury
a informací. Kastelán hradu Petr Fedor provázel návštěvníky
zajímavými kapitolami historie za pomoci brilantních znalostí
i promítacího plátna. V úvodní části večera osvěžil naše kusé
vědomosti o nejstarších dějinách veverského panství v období
vlády přemyslovských králů ve13. století. Další osudy hradu se
tu a tam vynořily z historie v dobách lucemburských a zejména
pak v období vlády císaře Karla IV.
Právě u „zlatého věku“ hradu Veveří setrvali posluchači o něco
déle a se zájmem sledovali všechny detaily, týkající se četných
změn, přestaveb či informací o rozšíření hradního areálu.
Husitské ani česko-uherské války se na podobě hradu výrazně
nepodepsaly, a tak se beseda ubírala k pestrému 16. století, ve
kterém se hrad i veverské panství dostaly do svobodného
šlechtického držení. Petr Fedor překvapil velmi podrobnou
znalostí i takových událostí, které se z pohledu laiků docela
ztrácely ve vírech našich rozbouřených a mnohdy nepřehledných
dějin. Z tohoto pohledu bylo patrně nejstabilnější 18. století, ve
kterém se panství Sinzendorfů stalo nejdelším souvislým
soukromým držením hradu. Podobně jako ve „zlatém věku“
císaře Karla, také v této době majitelé dospěli k významným
úpravám a přestavbám některých částí. V 19. století se na
veverském panství vystřídali majitelé z řad šlechty i známých
podnikatelů. Za zmínku jistě stojí poslední soukromý majitel
Mořic Arnold Deforest-Bischofsheim. Právě k počátku 20. století
se váže návštěva tehdy ještě pouhého ministra obchodu Velké
Británie Winstona Churchilla. Jako přítel barona De Forest
navštívil Veveří celkem třikrát a dokonce zde se svou paní
Clementine strávil část svatební cesty po Evropě.
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O československé pozemkové reformě, která přinesla zestátnění také veverského panství, můžeme dnes s jistotou pochybovat.
Po šestiletém soudním sporu baron De Forest rezignoval a hrad i panství v roce 1925 přešly do majetku státu. Místo se brzy stalo
oblíbeným výletním cílem Brňanů a k jeho atraktivitě přispěla i návštěva našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka. Slibně se
rozvíjející turistický ruch ovšem přerušily události II. světové války a konfiskace pro potřeby německé branné moci. Válka však
hradnímu areálu zdaleka nezpůsobila takové škody jako následující komunistická éra. V 50. letech byl hrad bez jakékoliv pokory
proměněn v lesnické učiliště, internát a závodní školu práce. V 70. letech se objevil záměr proměnit Veveří ve studentské kongresové
centrum pro potřeby brněnských vysokých škol.
V této fázi se Petr Fedor zmínil zejména o projektu spojeném se statickým zajištěním hradu. Nevyhovující technologie tzv. torkretových
nástřiků hrad poškodila a mnohá místa nenávratně zničila. S novým správcem a také novým stoletím přišly první vážné snahy
o záchranu hradu. Koncem 90. let byl hrad zařazen do Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR
a přicházely první potřebné dotace. Po dlouhých úvahách o využití hradu zvítězila přece jen varianta nejpřirozenější, totiž rekonstrukce
do podoby před cca 80 lety a následující prezentace co nejširšímu okruhu návštěvníků. K vysněnému cíli povede ještě dlouhá
a strastiplná cesta. Osobnost Petra Fedora, v níž se snoubí pokora k odkazu předků se schopnostmi manažera 21. století, se jeví být
zárukou jeho dosažení.
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NA ADRESE BRNO, KOŘENSKÉHO 23A
13. dubna
20. dubna
27. dubna
4. května
11. května
18. května
25. května
1. června
8. června
15. června

PhDr. Ing. Lenka Bucherová
Mgr. Jaromír Procházka
Městská policie-str. Mikulica
Mgr. Rudolf Gryc
Ing. Arnošt Mader
Ing. Zuzana Druckmüllerová
Ing. Zuzana Druckmüllerová
RNDr. Miroslav Druckmüller,CSc.
Ing. Lumír Sochorec
Ing. Jiří Hájek

Havaj
Dalmácie, Bosna Hercegovina
Nenechte se okrást aneb Víte, jak se bránit?
Portugalsko
Austrálie
Peru - přes planinu Nazca
Po cestách Inků
Setkání s kometou v Chile
Vzdálená země III.
Polární Ural

17.00 hod
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.

NA ADRESE BRNO, HAP
AL
OVA Č. 20
HAPAL
ALO
2. dubna
16. dubna
30. dubna
14. května
28. května
11. června

manželé Procházkovi
strážmistr Malíková
Jan Vlasák
Martin Mitáž
Marie Klementová
PhDr. Miroslava Menšíková

Z Karlovarska do Bavorska
Rady občanům z Městské policie
Norsko
Podkarpatská Rus
Bulharsko
Tajemství hradu Špilberku

17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
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OENERGETICKÉ
VITELST
PASIVNÍ DOMY A DOMY KR
Y TÉ ZEMÍ
KRY
3. 4. 200
7
2007
V úterý 3. 4. 2007 v 16,30 hod. se na Rezekvítku (Kamenná 6,
vchod Kamenná 4a do dvora), uskuteční seminář na téma
Nízkoenergetické stavitelství, aneb Pasivní domy a domy kryté zemí.
Přednášet nám přijde Helena Frkalová z občanského sdružení Zelené
bydlení ze Zlína. Můžete se těšit na informace z oblasti ekologického
stavitelství, spoustu fotek z postupu výstavby nízkoenergetických
domů na ekosídlišti Jižní Chlum ve Zlíně a zajímavou diskuzi.
Pokud máte čas, jste srdečně zváni. Hlásit se můžete Hance Kazdové
na tel.: 775 580 205, 543 216 483, e-mail: kazdova@rezekvitek.cz
BRIGÁD
A S DOBR
OVOLNÍKY N
A HRADĚ VEVEŘÍ
BRIGÁDA
DOBRO
NA
14. 4. 200
7
2007
V sobotu 14. 4. 2007 se uskuteční dobrovolnická brigáda na Hradě
Veveří. Prostory hradu
se budou uklízet a připravovat na následující víkend 21. - 22. 4.
2007, kdy zde proběhne Den Země, který pořádají občanská sdružení
ve spolupráci se školskými zařízeními,
pro širokou veřejnost Jihomoravského kraje.

Sraz na sobotní brigádu 14. 4. 2007 bude na zastávce Zoologická
zahrada tram. č. 1 v 8 hod., odkud pojedeme autobusem č. 303 na
Hrad Veveří, zóna 310. Účastníci by s sebou měli mít dva 8,- Kč
lístky na MHD, pracovní oděv, jídlo a pití na celý den. Po práci
bude možnost prohlídky hradu.
Prosím všechny zájemce, aby se hlásili do 11. 4. 2007 na tel.: 543
216 483, 775 580 205 nebo na e-mail: kazdova@rezekvitek.cz
LETNÍ PŘÍMĚS
TSKÉ T
ÁB
OR
Y
TÁB
ÁBOR
ORY
PŘÍMĚST
Občanské sdružení Rezekvítek o letních prázdninách pořádá dva
příměstské tábory
3. 77.. 200
a to v týdnech 9. - 113.
20077 a 30. 77.. - 3. 8. 200
20077. Příměstské
tábory jsou určené pro děti
ve věku 7 až 12 let. Srazy a rozchody budou vždy v klubovně
Rezekvítku, Kamenná 6. Program pro děti bude zajištěn od 9 hod.
do 17 hod. Bude probíhat v Brně a jeho okolí, děti se mohou těšit
na soutěže, tvořivou činnost a na spoustu zajímavých zážitků.
Podrobné informace naleznete na www.rezekvitek.cz nebo na tel.
543 216 483, 775 580 205. Zájemci se mohou hlásit do 15. 6. 2007
na e-mail: kazdova@rezekvitek.cz, mobil: 775 580 205.
Hana K
azdo
Kazdo
azdovvá, DiS.
koor
dinát
or dobr
oordinát
dinátor
dobroovolnictví
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FO
TBAL
OVÝ TURN
AJ V MALÉ
FOTBAL
TBALO
TURNA
KOP
ANÉ
OPANÉ
Orel jednota Brno - Řečkovice pořádala 18. 3. 2007 ve spolupráci
s SK Řečkovice a Komisí školství, mládeže a sportu RMČ
3. ročník žákovského turnaje v malé kopané. Turnaj se hrál na
obnoveném orelském hřišti s umělým povrchem. Soutěžila mezi
sebou mužstva ze ZŠ Novoměstská, ZŠ Horácké náměstí, SK
Řečkovice, Gymnázia Terezy Novákové a jednoty Orel Řečkovice.
Každé mužstvo doprovázel trenér. Potěšila nás také účast diváků
z řad rodičů, příznivců a nešla přehlédnout početná skupina
fanynek. Na své hráče se v průběhu turnaje přišli podívat a aktivně
povzbudit někteří učitelé. Přišel také pan místostarosta Mgr. Marek
Viskot, kterého známe jako aktivního sportovce a příznivce fotbalu,
což svou účastí potvrdil. Na dodržování pravidel dohlížel přísný
rozhodčí, který vždy rázně zchladil horké hlavy.
Vítězem tohoto turnaje se stalo zaslouženě mužstvo SK Řečkovice,
druhé místo získalo Gymnázium Terezy Novákové a jako nováček
turnaje si tímto získali respekt ostatních.Třetí skončil
B tým ZŠ Novoměstská. Čtvrté místo obsadil A tým ZŠ
Novoměstská. Na pátém místě se umístil Orel Řečkovice a na
šestém ZŠ Horácké náměstí. Nejlepším střelcem byl slavnostně
vyhlášen Lukáš Vachút z orelského mužstva a nejlepší brankář
turnaje Tomáš Řehák z SK Řečkovice. Vítězové byli odměněni
pohárem, všichni dostali diplomy, první tři mužstva medaile,
nejlepší brankář a střelec věcnou cenu. Hráči také sklidili potlesk
diváků za pěkný sportovní zážitek. Poděkování patří také hlavnímu
organizátorovi Josefu Kuglerovi.
Přeji všem mladým fotbalistům, aby je neopustila zdravá soutěživost
a radost ze sportu. Chtěl bych, aby si všímali a brali si za vzor ty
dospělé sportovce, kteří vynikají nejen sportovními výkony,
ale i chováním. Jsem rád, že si tento turnaj našel místo v dění naší
městské části a těšíme se na další 4. ročník.
Josef Boř
ecký
Bořecký
star
os
ta or
els
ké jedno
ty
taros
osta
orels
elské
jednoty

BIJE VÁS?
Přijďte za námi, nepotřebujeme vědět odkud jste, ani jak se
jmenujete.
Chceme Vám jen pomoci.
Jsme tady pro Vás.

O. S. MA
GD
ALENIUM
MAGD
GDALENIUM
TERAPIE
SKUPINO
VÉ PS
YCHO
SKUPINOVÉ
PSY
CHOTERAPIE
PR
O OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ
PRO
PR
O R
OK 200
7
PRO
ROK
2007
V roce 2006 s námi spolupracovalo 16 žen. Měly možnost sdílet
své zkušenosti s domácím násilím. Věnovaly se např. tématům
jako je:
Domácí násilí a sociální izolace, projevy ve vztazích na pracovišti,
problematika získání pracovních příležitostí.
Závislost na partnerovi.
Propracování náhledu na domácí násilí ve spojitosti se zážitky
z dětství a vztahu k rodičům.

Kde nás najde
najdette: Poradna pro děti, mládež a rodinu, Žižkova
ulice 59, Brno
aktní ttelefon:
elefon: 606 115 581
ontaktní
Kont
Setkáváme se každou středu od 16.00 do 18.00 a od 18.00 do
20.00.

Tat
o služba je bezplatná.
ato
Financo
ojů Diplomatic Ladies Association.
Financovváno zzee zdr
zdro

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, BRNO ŘE
ČK
OVICE N
ABÍZÍ, INF
ORMUJE
ŘEČK
ČKO
NABÍZÍ,
INFORMUJE
AK
CE:
AKCE:
„Maminky budou mít sv
át
ek a m
obíme dár
ek“.
svát
átek
myy jim vyr
vyrobíme
dárek“.
V sobotu 21. 4. v DDM Kořískova 16 v době od 9.00 do 12.30 hod.
Tvořivá práce s hedvábím, cena 150,- Kč. Těší se na vás paní Batíková.
Bar
dílničkaa - sobota 21. 4. v 9.00 - 12.30 hod. na pobočce
Bareevná dílničk
DDM na ZŠ Horácké náměstí. Tentokrát si pohrajeme se sypanou
batikou, světlá bavlněná trička s sebou. Výroba ozdobného obrázku
a opět čeká překvapení. Těší se Eva, Jana a Karla Psotová. Cena
dílničky 150,- Kč.
Tradiční PO
TOULÁNÍ se bude kkonat
onat v sobo
tu 28. dubna.
POT
sobotu
Start v 9.00 - 10.00 hod. v DDM se sídlem na Tereze Novákové 62 bývalá kasárna (zastávka Žilkova autobusu č. 41 směr Ivanovice).
Trasa o délce do 6 km převážně lesním terénem. Na trase budou
připravena stanoviště se soutěžními úkoly. Začněte si opakovat znalosti
z oboru strašidel a dalších tajemných bytostí, určitě je využijete!
Cíl je tradičně v bufetu na kraji lesa v Ivanovicích. Věříme, že
ohýnek opět bude, takže buřtíky s sebou!
PŘIPRA
VUJEME T
ÁB
OR
Y:
PŘIPRAVUJEME
TÁB
ÁBOR
ORY
Mineralogický v Horním Slavkově 2. 7. - 11. 7 (pouze děti z kroužku)
Př
íměs
ts
ké tábor
Příměs
íměsts
tské
táboryy :
9. 7. - 13. 7. ve spolupráci s brněnskou ZOO. Děti od 6 let.
Informace: paní Fleková (723 262 216)
6. 8. - 10. 8. nebo 13. 8. - 17. 8 týden pro tvůrčí děti od 7 let.
Informace: paní Psotová (732 325 457).
Veškeré další informace k táborům budou zveřejněny v květnovém
čísle Řeči.
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PIONÝR ŘE
ČK
OVICE A PT
O
ŘEČK
ČKO
PTO
SEVERKA INF
ORMUJÍ
INFORMUJÍ
KL
UB ZA ŠK
OL
OU…
KLUB
ŠKOL
OLOU…
v klubovně Pionýr Řečkovice na Horáckém náměstí 12
zve děti a rodiče na své akce!
Vždy od 17.00 do 19.00 hodin, přezůvky a 20,- Kč s sebou!
VOLNÝ KL
UB 115+
5+
KLUB
Každou středu od 19.00 do 21.00 hodin je u nás otevřeno pro
mládež starší 15 let, volná zábava při zachování základních pravidel
slušného chování. Můžete si u nás s kamarády posedět, popovídat
si, pustit si vlastní hudbu, zahrát si stolní hry, fotbálek a stolní
hokej,…
DESK
OVKY každý druhý týden! Nejbližší termíny 16. dubna,
DESKO
17. května, 21. května 2007
Přijďte si k nám zahrát některou z her, ať už známých a nebo
nových, které vás naučíme. Naše zásobárna her je opravdu bohatá
a zahrnuje Osadníky z Katanu, Abalone, Carcassone, Bang,
Monopoly a další…
Informace: 602 834 675
http//www.severka.cz/klub klub@severka.cz
Klub za školou pracuje za podpory MČ Brno-Řečkovice a Mokrá
Hora a dotace Evropské unie - Česká národní agentura Mládež.
Děkujeme!!!
KL
UB KULIČKA - pro hravé děti a rodiče
KLUB
Činnost klubu je určena dětem od 0 do 3-4 let, nabízíme Volnou
hernu, tvořivou dílnu Šikulka, tvůrčí dílny pro maminky i tatínky.
Otevřeno je každé úterý od 9.30 do 12.00 hodin, klubovna
Horácké náměstí 12.
Podrobnější nabídka na plakátech nebo na www.severka.cz/kulicka
ČESKÝ DEN PR
OTI RAK
OVINĚ
PRO
RAKO
Pionýr Řečkovice se zapojuje ve spolupráci s Ligou proti rakovině
do celostátní sbírkové charitativní akce Český den proti rakovině.
Ve sstř
tř
edu 116.
6. května 200
tředu
20077 můžete potkat i v ulicích Řečkovic
naše děti a instruktory, kteří budou prodávat symbolické květinky
měsíčk
u lék
ařs
kého
měsíčku
lékařs
ařského
kého. Výtěžek akce je určen zejména na
PREVENCI proti rakovině. Je-li nemoc podchycena včas, má
každý druhý šanci na vyléčení! Pomozte lidem, kteří to potřebují.
Děkujeme…

e-mail: ecb@ecb.cz
- informační centrum s knihovnou zaměřené na témata příroda,
ekologie, zdravý životní styl, neziskový sektor
- prodej ekologické literatury a výrobků z přírodních materiálů
- akce pro děti a rodiče
- výukové programy pro školy
A STEZCE ZDRA
VÍ, K
TERÁ
VÍT
ÁNÍ JJARA
VÍTÁNÍ
NA
ZDRAVÍ,
KTERÁ
ARA N
ZAČÍNÁ N
VÝCH
NA
TENISOVÝCH
A MOKRÉ HOŘE U TENISO
KUR
TŮ
KURTŮ
Datum:
18. 4. 2007
Místo:
Stezka zdraví, 16.00 - 18.30
Určeno pro: rodiny s dětmi a dětské kolektivy
Otevření sezóny na Stezce zdraví, sportovně soutěžně tvořivé
odpoledne.
BES
TIÁŘ TŘETÍHO TISÍCILETÍ, 11.. ČÁS
T
BESTIÁŘ
ČÁST
Seminář pro veřejnost se uskuteční v prostorách EkoCentra
Brno, v úterý 17.4.2007 od 17 do 19 hodin. Bližší informace
a přihlášky najdete na www.ecb.cz

V cyklu „Bestiář třetího tisíciletí“ se dozvíte, jak se v historii
vyvíjel pohled lidské společnosti na v současnosti nepopulární
zvířata, co jej nejvíce formovalo, na čem byl založen a co z něj
přežívá dodnes. Přednáška s diskuzí a prezentací historických
pramenů je vedena lektorkou Mgr. Martinou Zrostlíkovou. První
díl - VLK.
VYUŽITÍ AR
OMA
TERAPIE U DĚTÍ
AROMA
OMATERAPIE
Seminář se uskuteční v prostorách EkoCentra Brno, v úterý
24. 4. 2007 od 17 do 19 hodin. Bližší informace a přihlášky
najdete na www.ecb.cz.
Pozitivní účinky aromaterapie jsou známé již dlouhá tisíciletí.
Zkuste je pro sebe objevit i vy. Využijte jedinečnou možnost
dozvědět se o aromaterapii víc od opravdového odborníka
Barbary Oklešťkové, např. co je to aromaterapie a jak funguje,
působení éterických olejů na dětskou psychiku, různé druhy
olejů a způsoby jejich použití, zásady pro bezpečné užívání atd.
Placená inz
er
ce
inzer
erce

EK
OCENTR
UM BRNO
EKOCENTR
OCENTRUM
PONÁVKA 2, 602 00 BRNO
TEL: 5545
45 2246
46 403

OPRA
VY TELEVIZ
ORŮ V B
Y TE
CH
OPRAVY
TELEVIZORŮ
BY
TECH
zák
azníkům pr
ovádí
zákazníkům
pro

Jar
osla
ník
ova 22,
Jarosla
oslavv Hanák
Hanák,, Kár
Kárník
níko
tel.: 5549
49 2272
72 58
7
587
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SOUKR
OMÁ ZÁKLADNÍ UMĚLE
CKÁ
SOUKROMÁ
UMĚLECKÁ
ŠK
OLA
ŠKOLA
UNIVERSUM, s.r
.o.
s.r.o.
BRNO - ŘE
ČK
OVICE, KOŘENSKÉHO 23A
ŘEČK
ČKO
TEL./F
AX: 554
41 225 1173
73
TEL./FAX:

univ
er
sum@v
oln
univer
ersum@v
sum@voln
olnyy.cz
www
.univ
er
sum.wu.cz
www.univ
.univer
ersum.wu.cz
ZVE
na DNY O
TEVŘENÝCH
D
VEŘÍ A PŘIJÍMA
CÍ ZK
OUŠKY
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKY
OUŠKY,,
kt
er
onají v týdnu od 23. - 26. dubna 200
kter
eréé se kkonají
20077
ens
kého ul. 23a.
v budo
vě šškkoly na K
oř
budově
Koř
ořens
enského
Hudební obor:

pondělí - čtvrtek 14.00 - 18.00 hod.
(pondělí do 17.00)
Výtvarný obor:
úterý 15.30 - 18.00 hod.
Literárně - dramatický obor: úterý 15.00 - 17.00 hod.
Taneční obor:
čtvrtek 15.00 - 18.00 hod.
Žák
ovský vveč
eč
er v pondělí 23. dubna 200
Žáko
ečer
20077 v 1177.00 hod. v sále šškkoly
oly..
Další termíny přijímacích zkoušek v květnu a v červnu.

DĚT
SKÉ SDR
UŽENÍ RADOS
T
DĚTSKÉ
SDRUŽENÍ
RADOST
zve všechny příznivce pěší i cyklistické turistiky na By
Bysstr
trcký
cký
olo)
(311. kkolo)
olo), který se bude konat v sobotu 21. 4. 2007.
vandr (3
Trasy opět povedou krásnou krajinou Bystrce a Brněnské
přehrady.
Start z tělocvičny ZŠ Laštůvkova 77, Brno-Bystrc, cíl v sobotu
do 18 hod. tamtéž.
St
ar
Star
artt y :
pěší trasy
50 km
10, 20, 30 km
7 km (vhodná zejména pro rodiče s dětmi)

06 - 09 hod.
06 - 10 hod.
12 - 15 hod.

cyklistické trasy
25, 40, 55

08 - 11 hod.

Další informace: Miroslav Kafoněk, tel. 603 854 459
www.vandr.cz
i@vandr.cz
Srdečně zve DĚTSKÉ SDRUŽENÍ RADOST
M. Hájk
Hájkoová
Radostt
za DS Rados

E. Šaf
ář
Šafář
ářoová
Škola zařazena v rejstříku škol MŠMT ČR.

INF
ORMA
CE Z MA
GIS
TRÁ
TU MĚS
TA BRN
A
INFORMA
ORMACE
MAGIS
GISTRÁ
TRÁTU
MĚST
BRNA
CIKÁNI JDOU DO MEDLÁNEK
Parafráze názvu známého filmu a muzikálu nejlépe vystihuje fámu, která se poslední dobou šíří mezi lidmi. Vedle černé sanitky, která už
od poloviny 80. let brázdí Brnem a sbírá lidi na odběr orgánů, nezdařeného únosu holčičky v Olympii, kterou policie našla omámenou
s ostříhanými obarvenými vlásky v úklidové místnosti, staví se na pomezí Medlánek a Řečkovic bytový dům, do kterého město přestěhuje
nepřizpůsobivé spoluobčany z celé ulice Francouzské, Bratislavské a Cejlu.
Skutečnost je však daleko prozaičtější. Při ulici Jabloňové v Medlánkách se staví bytový dům se 109 bytovými jednotkami. Město Brno
získalo na tento projekt státní dotaci z programu na podporu bytové výstavby pro příjmově vymezené skupiny. Ve své podstatě se jedná
o startovací byty vybavené dle současných standardů, které budou pronajímány opakovaně na dobu určitou dvou let. Nájemcem bytu se
však může stát pouze člověk s příjmy nepřesahujícími 80 % průměrné hrubé mzdy. Při 16 000 Kč hrubé měsíční mzdy je tedy příjmově
vymezenou osobou například mladá učitelka nebo kvalifikovaný řemeslník.
Mezi žadatele o byt z 22 městských částí se rozdělí přibližně 90 bytů, průměrně tedy 4 byty na městskou část. Poslední slovo u přidělení
takového bytu bude mít Rada města Brna. Zmíněné byty nebyly nikdy zamýšleny pro integraci žádné problémové skupiny, sestěhování
velkého množství sociálně slabých rodin by vedlo k vzniku nového ghetta, což je zcela nesmyslné.
Mnohé čtenáře můj článek jen utvrdí v přesvědčení, že to co se povídá, je pravda pravdoucí. Když jsem doma na tuto fámu podrážděně
reagoval slovy: „Snad bych o tom měl něco vědět,“ odpovědí mi byly jen shovívavé úsměvy mých blízkých. Inu nikdo není doma
prorokem. Tedy těm, kteří zaručeně ví, co se chystá, doporučuji, ať si přepočítají slepice, zabední okna, sednou si a čekají. Oni třeba
přijdou...
Ing. Oliver P
os
píšil, náměs
or
Pos
ospíšil,
náměsttek primát
primátor
oraa
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INZER
CE
INZERCE

SPOLE
ČNOS
T BOHUSLA
VA
SPOLEČNOS
ČNOST
BOHUSLAV
MAR
TINŮ, BRNĚNSKÁ POB
OČKA
MARTINŮ,
POBOČKA

MALBY - NÁTĚRY Onderka. 541 262 997, 604 73 19 18,
www.malby-natery.eu
MALÍŘ POKOJŮ, tel.: 549 27 27 38, 604 51 87 76.

V pondělí 23. dubna 2007 se v 19.00 hod. koná v Koncertním
sále Základní umělecké školy Vítězslavy Kaprálové, Palackého
třída 7, Brno - Královo Pole, koncert k 80. narozeninám
hudebního skladatele Zdeňka Zouhara. Jubilantovy skladby zazní
v podání Radky Sahnoutkové a Richarda Samka - zpěv, Marty
Vaškové - klavír, Marie Šrubařové - housle, Františka Kantora,
Milana Vaněčka a Michala Vojáčka - flétny.

KADEŘNICKÉ SLUŽBY do domu. Tel.: 549273655, 605553207

Výběr z korespondence Bohuslava Martinů Zdeňku Zouharovi
přednese Ladislav Lakomý.
Mgr
áčk
Mgr.. Jarmila Mr
Mráčk
áčkoová

POVEDU Vaše účetnictví vč. DPH a mezd. Tel.: 603 903 029.

PRODÁM pěknou zahradu s vybav. chatou v k.ú. Řečkovice 460
m2, podsklepená, vl. poz., užit. voda. Tel: 777 579 988.
DĚTSKÉ TÁBORY - sportovní, jazykové, cyklistické, výtvarné, pro
teenagery. Minitábory pro rodiče s dětmi 1 - 9 let. Tel.: 541 229 122,
www.drak.cz.

VYMĚNÍM pěkný 2 pok. byt 60m2 obecní za 3 pok. byt obecní.
Novoměstská 37. Tel.: 776 075 203.
PRONAJMU garáž, Uprkova 8, tel.: 549 27 47 34

INZER
CE
INZERCE
MUDr. DANA ŠIMÁNKOVÁ - akupunktura. Od 1. dubna 2007
otevírám ordinaci akupunktury klasické a laserové, a lymfatických
vakuových masáží se zaměřením na - obezitu, hubnutí, celulitidu,
formování postavy; - bolesti páteře, kloubů, hlavy, hojení jizev
a ran; - psychické obtíže, deprese, únavu,poruchy imunity, alergie.
Tel. 530 320 040, mobil: 720 568 303. Adresa: Brno, Božetěchova 133,
Kr. Pole, u Semilassa.
AUT. PRAČKY - OPRAVY. Neúčtujeme cestovné. Tel.: 602756559.
RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Kr. Pole, tel:541211165.
VČELAŘ NABÍZÍ MED květový, akátový, lesní, ceny od 95,- Kč/kg,
medovinu, m. kašičku, ÚT- PÁ 15-18 h nebo doml. 549250323. Kr.
Pole, S. Čecha 36, tram.č. 1, zast. „Husitská“.

NALÉHAVĚ KOUPÍM byt 1+kk, 1+1 v Řečkovicích nebo na Mokré
Hoře, velmi spěchá, jen vážné nabídky prosím. Děkuji. Cena dohodou. Tel.: 775 667 214
IHNED KOUPÍM RD, min. 2+1 v Řečkovicích nebo na Mokré
Hoře, možno i horší stav, platím hotově, seriózní jednání. Cena dohodou. Tel.: 737 303 336
SPRÁVA a zabezpečení počítačů a počítačových sítí, odvirování
počítačů, PC sestavy, zálohování dat. Tel: 728 041 247,
www.netmasters.cz
MINIŠKOLKA, hlídání dětí, 2 - 6 let, Dobrovského 46. Tel: 720
457 107, www.marypoppins.wbs.cz.

AUTOKLEMPÍRNA Řečkovice - veškeré opravy karoserií, rovnací
zařízení. Tel. 728 101 936.

PRODÁM zánovní bezpečnostní mříže nůžkové-roztahovací,
vhodné na lodžie v panelovém domě. Rozměry jsou universální.
Tel.: 737 312 228.

OPRAVY KAROSERIÍ, výměny prahů a blatníků, dílna Řečkovice.
Tel. 541 228 398, mobil: 776 610 117.

KOUPÍM byt v Řečkovicích. Platba části hotově. Děkuji za nabídky.
Tel.: 606 788 710.
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představila práce zajímavého zahraničního autora. Jakkoliv nám malíř a grafik slovenského původu Juraj Prohácka nepřipadá jako autor
zahraniční, přece se galerie díky této skutečnosti stala na okamžik o cosi přitažlivější. Po sérii realistických malířů moravského regionu
zapůsobila veskrze moderní figurativní tvorba jako závan svěžího vánku.
V Proháckově tvorbě se objevily náměty přírodní (Pod Tatrami, Podtatranská impresia, Strom básnika, Matka zem, Motýľ), dále obrazy
inspirované slovenskými městy (Nočné mesto, Zo starého mesta, Michalská brána, Bratislava s loďou, Mesto zo Spiša), a konečně také
svérázné pohledy na půvaby žen ( Žena z pláže, Žena z Heľpy, Tanec jari, Cigánka z Kežmaroku).
Pestré barvy, neotřelé náměty a osobité pohledy umělce rozvířily naši fantazii. Motivy krystalické struktury, zakomponované do stěžejních
námětů, tu zcela nenápadně, onde zase výrazněji, se staly jistým pojítkem či skrytým poselstvím autora. Bystrý pozorovatel mohl spatřit
průřez malachitu, shluky krystalů křišťálu či bohaté drúzy sytě i světle fialových krystalů ametystu. Tyto společné prvky do značné míry
signují Proháckovu tvorbu a poskytují punc žádané nezaměnitelnosti.
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ŘEČ, zpravodaj MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora. Vydává ÚMČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora, 621 00 Brno, Palackého nám. 11, www.reckovice.cz.
Šéfredaktor: Mgr. Jan Jandl. Povoleno MK ČR E 12117. Tisk Grafické studio HITBOX, www.dtp.hitbox.cz. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky podle potřeby zkrátit,
případně stylisticky upravit. Za věcnou správnost odpovídá autor. Příspěvky odevzdávejte v datové podobě na ÚMČ nebo zasílejte na adresu lepkova@reckovice.brno.cz.
Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla je 18. 4. 2007. Zdarma.
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Volnočasový klub Skotský Pes zve všechny příznivce skotské kultury na III. Skotský ples. Všichni návštěvníci se opět mohou těšit na
nevšední zážitek v podobě večera stráveného ve společnosti mužů v kiltech, skotské whisky, hudby či zvuku skotských dud. V průběhu
večera přiblíží tradiční tance formou vystoupení skupina Žert a samozřejmě nebude chybět ani výuka tzv. Ceilidh tanců. The Whisky
Shop zpříjemní večer možností ochutnávek pravé skotské jednosladové whisky a nebude chybět tombola. Je to skvělá příležitost
setkání se skotskou kulturou naživo a autenticky. Skotská sukně (správně kilt) rozhodně není podmínkou - můžete přijít běžně
společensky oblečení.
Akce se koná 14. 4. 2007 v 19.30 ve Společenském centru Sýpka v Brně - Medlánkách, více se můžete dovědět na www.skotskyples.wz.cz
(zde jsou také fotky z minulých ročníků a dalších akcí), e-mailu info@skotskyples.wz.cz, nebo na telefonu +420 731 482 580 (David
Neckař). Předprodej vstupenek zajišťuje The Whisky Shop v Domě pánů z Lipé na nám. Svobody a Kudrna v obchůdku v podchodu
pod Hlavním nádražím.
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